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የቤተ ክርስቲያናችን የወቅቱ እውነታ!! 

1. የቤተ ክርስቲያኑን ችግር በማጤን የWandsworth ፖሊስ የውጪ አደራዳሪ (External mediator) ዘንድ ቀርባችሁ በመነጋገር 
ችግራችሁን ፍቱ በማለት ሃሳብ አቅርቦ፤ አባ ግርማና ተከታዮቻቸው አንቀበልም፤ አሻፈረኝ አሉ፤ 

ቤተ ክርስቲያና ከተዘጋና አባላት በውጪ ከተበተኑ በኋላ ሰላም፤ እርቅና ስምምነትን ለማምጣት ምን ተሞከረ?  

 
2. ቀጥሎም ቻሪቲ ኮሚሽን የWandsworth እና ሌሎች አደራዳሪዎች (External mediators) በአማራጭነት በማቅረብ ሁለቱም 

ወገን  ቀረቦ በችግሩና በመፍትሔው ላይ እንዲነጋገር መመሪያ ሰጥቶ አሁም እነ አባ ግርማ አንቀበልም አሉ፤ 
 

3. በመቀጠልም ሁለታችሁንም ወገኖች እኔ ላወያያችሁ ብሎ ቻሪቲ ኮሚሽን ቢጠይቅ አሁንም እነ አባ ግርማ እንቢ አሉ፤ 
 

4. ከዛም በመቀጠል ለየብቻችሁ ቅረቡና አነጋግሬአችሁ መፍትሔ ይገኝ ብሎ ቻሪቲ ኮሚሽን ቢጠይቅ አሁንም እነ አባ ግርማ እንቢ 
ብለው፤ እንደውም አባ ግርማ ኢትዮጵያ በመሔድ ስደተኛውን ኢትዮጵያዊና የቤተ ክርስቲያኑን አባላት ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ 
አራማጆች፤ ደርጎች፤ ግንቦት ሰባቶች በማለት እንደውም ሃይማኖት የሌላቸው አህዛባውያን፤ አድርገው በማቅረብ እነሱን ለማጥቃት 
የኢትዮጵያው አገዛዝና ሲኖዶስ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ ። 
 

5. በመጨረሻ በ19/12/2013 ቻሪቲ ኮሚሽን የሚከተለውን ግልጽ መመሪያ ሰጠ። 
• ቤተ ክርስቲያኑ በሰላም የሚከፈትበትን መንገድ ከአባላት ተወካዮችና ከሕግ አማካሪዎች ጋር ሆናችሁ ገለልተኛ ታዛቢ ባለበት 

ተወያይታችሁ የተስማማችሁበትን በሰነድ ተፈራርማችሁ ለፖሊስና ለአካባቢው አስተዳደር አቅርቡ፤ 
• የተዘጋው የቤተ ክርስቲያኑ የባንክ አካውንት የሚከፈትበትን ተወያይታችሁ በመስማማት ተፈራርማችሁ አሳውቁ፤ 
• ከዛም የቤተ ክርስቲያኑን አባላትን በማረጋገጥ ረገድ ተወያይታችሁ ስምምነት ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ተፈራርማችሁ በማሳወቅ 

የአባላት ዝርዝር በይፋ እንዲታተም አድርጉ፤ 
• በመጨረሻ ከሁለቱ ወገን የተውጣጣ አስመራጭ ኮሚቴ ይቋቋም፤ 

• ከዛም ሚዛኑን በጠበቀ ሁኔታ ከሁለቱም ወገን የተውጣጣ የሰበካ አስተዳደር ጉባኤ ምርጫ ይካሄድ አለ።  
 

አባ ግርማና ተከታዮቻቸው ግን ይህንን ሁሉ ወደ ጎን በመጣል 
 

1. አንዳችም ውይይትና ምክክር ወይም መስማማት ሳይደረግና እርቅና ሰላም ሳይወርድ የኤምባሲና የአካባቢ ፖሊስን ኃይል 
በመተማመን በ29/12/2013 ቤተ ክርስቲያንን ለግላቸው ከፈቱ፤ 

2. በብዙ መቶ የሚቆጠሩ አባላት ሰላምና እርቅ ሳይወርድ፣ በቂም፣ በበቀልና በጥላቻ የተሞላው የሰው ሂሊና ሳይጸዳ ቤተ ክስቲያን 
አንገባም ብለው ለ10 ወራት የዘለቀውን የውጪ ጸሎታቸውን ቀጠሉ፤ 

3. የቤተ ክርስቲያኗ አባላት እውጪ ብርድና ዝናብ ላይ ተትተው እነ አባ ግርማ ይደግፉናል ያሏቸውን የሌላ ቤተ ክርስቲያን አባላት 
በመጥራት እነዛን ውጪ የቆሙትን ክርስቲያኖች እየረገጡ ገብተው እንዲገለገሉ አደረጉ፤ 

4. አባላትን የሚወክሉ ጠበቆች ቤተ ክርስቲያኑ ከተከፈተም በኋላ ቀሪውን የቻሪቲ ኮሚሽን Action plan አንቀሳቅሶ በመሥራት 
ሰላምና እርቅ እንዲሁም ስምምነት እንዲሰፍን በማለት ከአንዴም ሁለቴ ጥያቄና ግብዣ የያዘ ደብዳቤ ለእነ አባ ግርማ ጠበቃ  
ቢጽፉም መልስ ሳይሰጡ በሥራቸው ገፉበት፤ 

5. የቤተ ክርስቲያኑ አባላት ክርስቲያኖች በብርድና በዝናብ ላይ ተዘርተው እየጸለዩ እነ አባ ግርማ የሌሎች ቤተ ክርስቲያን ካህናትና 
ምእመናንን ጥምቀትን እንዲያከብሩ በመጋበዝ ደስታና ፈንጠዝያ ላይ ነን አሉ፤ 

6. በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ሰላም ታጥቶ ሁከት ሰፍኖ እያለ፤ ጽሕፈት ቤቱ በእጃችን አስካለ ምን ገዶን በሚል በሌላቸው ማንዴት 
አዲስ አባላትን ሲመለምሉና በሕገ ወጥ መንገድ የአባልነት መታወቂያ ሲሰጡ ከረሙ፤ 

7. አሁን በመጨረሻ ደግሞ 400 እና 500፤ ከዛም በላይ የሚሆኑ፤ በተለይም ደግሞ ውጪ ሆነው የሚጸልዩ የቤተ ክርስቲያኑን አባላት 
ሙሉ ለሙሉ በማግለል ለሌሎች እኛን ይደግፉናል ለሚሉቸውና አዲስ ለመለመሏቸው ሰዎች የጥሪ ወረቀት በመላክ 
በ22/02/2014 የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ (AGM) ጠርተናል አሉ፤ 

8. በቻሪቲ ኮሚሽን action Plan መሠረት ስለ ምርጫ ከመታሰቡ በፊት አባላትን ማጣራት (Verify) ማደረግ ዋናው አስፈላጊና ወሳኝ 
ተግባር ነበር ሆኖም ግን አባ ግርማና ተከታዮቻቸው ከሰላም፤ ከእርቅና ከስምምነት ይልቅ ጸብና ብጥብጥን፤ ከሕግና ሥርዓት 
ይልቅ ሕገ አልበኝነትን በመምረጥ ከዛ ለመጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች በመሆናቸው ቻሪቲ ኮሚሽን ያወጣውን Action plan 
አንዱንም እንኳ ተግባራዊ ሳያደርጉ የተሰጠውን ጊዜ በማጠናቀቅ ኃላፊነትን ለመወጣት ምንም ዓይነት ታማኝነትም ሆነ ብቃት 
የሌላቸው መሆኑን በተግባር አረጋግጠዋል ። 

ወስብሐት ለእግዚአብሔር!! 
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